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48ste jaargang, nr. 1 – januari 2020

Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw – stad Kortrijk - stad Roeselare - TERF/BIE



Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio Mandel – Leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be
Facebook: https://www.facebook.com/groups/253211331521749/?fref=ts

Openingstijden:
(anders in juli en augustus)
- 1ste zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;
- 2de dinsdag v.d. maand van 13.30 tot 17
uur;
- 3de maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur.
Er is gelegenheid tot opzoekingen in ons
documentatiecentrum op volgende data.

Zondag 5 januari o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Zaterdag 11 januari o.l.v. Johan
Bogaert (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 14 januari o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 20 januari o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 2 februari o.l.v. Rudy
Popelier (9 tot 12 uur)

- Zaterdag 8 februari o.l.v. Johan
Bogaert (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 11 februari o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 17 februari o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 1 maart o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Dinsdag 10 maart o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Zaterdag 14 maart o.l.v. Johan
Bogaert (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 16 maart o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

Alle info over onze cursus, lezingen in
Kortrijk en onze jaarlijkse
aperitiefbabbel: zie verder.

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris-penningmeester: Brigitte
Willaert, Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Contactpersoon Kortrijk: (ondervoorz.)
Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8501
Heule (tel. 056 32 42 34)
E-post: johan.roelstraete@telenet.be

Documentatiecentrum: Sint-Eloois-
Winkelsestraat 5, 8800 Oekene-Roeselare.



LESSENREEKS
Introductie en tips OUD SCHRIFT
DOCUMENTEN LEREN LEZEN

RESTERENDE DATA, enkel voor wie inschreef:
Lesgever: Johan Roelstraete

Wanneer?
di 28 januari 2020
di 25 februari 2020
telkens om 19.30 uur

Waar?
In ons documentatiecentrum OUD GEMEENTEHUIS OEKENE.

28 januari 2020
- Documenten uit ancien régime ontleden
- Poorterslijst
- Staten van goed en weesakten

25 februari 2020
- Nog meer documenten ontleden
- Pachtbrieven
- Wettelijke passeringen (akten en contracten)
- Leen- en renteboeken
- Gerechtelijke bronnen

LEZINGENCIRCUIT

Maandelijks een portie geschiedenis geserveerd
door de Kortrijkse erfgoedverenigingen

Alle lezingen vinden plaats om 19 uur in het auditorium van Kortrijk 1302 (Houtmarkt) tenzij
anders vermeld. Toegang 2 euro, inclusief drankje achteraf.

Dinsdag 7 januari 2020 - Enkel op uitnodiging.
Nieuwjaar 2020. Kortrijkse Erfgoedverenigingen. Deze lezing heeft plaats in de Kortrijkse
Schouwburg, Schouwburgplein 14 en dit om 19 uur.
Programma:

- Verwelkoming door Nicole Pannier en Hannes Pizeters, voorzitters Erfgoedplatform.
- “Jules Coussens, geboren dwarsligger” door Luc Glorieux, stichter Busworld.
- “De stedenbouwkundige aanpak van Historisch Kortrijk” door Wout Maddens,

schepen van bouwen en wonen.
- Slotwoord door Axel Ronse, schepen van cultuur en Philippe De Coene, schepen van

onroerend erfgoed.



- Receptie.
Bevestiging deelname voor 3 januari op musea@kortrijk.be of 056 27 74 24. Deelname in de
onkosten bedraagt 5 euro per persoon aan de ingang te betalen.
Organisatie Erfgoedplatform

Donderdag 13 februari 2020

Dr. Andrea Bardyn (KUL): “Wijvenwereld. De Middeleeuwse vrouw.”

Organisatie Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring

Eén van de lezingen werd georganiseerd door Familiekunde Vlaanderen, regio Mandel-
Leie, de lezing handelt over de familie De Ghellinck, zie kaderstukje hieronder. We
hopen op een talrijke omkomst.

Dinsdag 24 maart 2020

Frans Vandenhende, voorzitter Hk Bouveloo:
De familie De Ghellinck: van Gent over Kortrijk naar Elsegem.

De adellijke familie de Ghellinck kennen we onder meer van het Huis de Ghellinck in de
Lange Steenstraat. Jean-Baptiste X De Ghellinck koopt in de 18de eeuw het feodale kasteel in
Elsegem en een aantal heerlijkheden. Meteen worden hij en zijn familie Heren van Elsegem.
Voor ons wordt vooral de Kortrijkse periode belicht.
Organisatie Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie

Woensdag 22 april

Christiane Struyve: Iconen van de moderne kunst

Organisatie vzw Vrienden van de Musea

Woensdag 6 mei

Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider: De kinderen van Chinggis Khan

Sedert de ondergang van het communistische bewind zijn in de Mongoolse gebieden het
sjamanisme en het boeddhisme van de voorvaderen weer tot leven gekomen. Die religieuze
tradities weerspiegelen het rijke culturele verleden van mensen die vanaf de twaalfde eeuw
als niets ontziende barbaren gezien werden.
Organisatie VTB Kortrijk i.s.m. Davidsfonds Kortrijk Bis



Jaarlijkse aperitiefbabbel

“VROEGER WAS ALLES ANDERS”
Korneel De Rynck, Schrijver van het gelijknamige boek

Zondag 16 februari 2020 om 10u. stipt in De Zilverlink
Meensesteenweg 412 in Roeselare/Rumbeke

Deelname-prijs bedraagt 8 euro – 2 aperitieven inbegrepen. Je kunt ter plekke kiezen.
Vóór 9 februari inschrijven bij de secretaris van Familiekunde Vlaanderen, regio Mandel-

Leie, namelijk Brigitte Willaert op tel. 051 20 28 83
of via e-mail: “mbrigitte.willaert@telenet.be”

Dit is een samenwerking tussen de drie Roeselaarse erfgoedverenigingen:
Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie, gesteund door

het Koninklijk Geschiedkundig Genootschap en de Roeselaarse Gidsenkring.

Een citaat uit de tekst van Standaard Boekhandel:
Sinds de golden sixties nam de welvaart in België spectaculair toe en
veranderde het dagelijks leven op alle vlakken. Als kind van de moderne
tijd heeft historicus en schrijver Korneel De Rynck nooit iets anders
gekend. Maar hoe zag het leven eruit vlak vóór die stroomversnelling,
ingeluid door Expo 58?

'Vroeger was alles anders' reconstrueert in woord en beeld het leven
aan het einde van de jaren vijftig. Het brengt voor even de oude tijd, de
jaren stillekes, terug.
Dit boek gaat over schepjes cichorei in de koffie, buurtcinema's en
stoffige kolenkachels. Maar ook over telegrammen, bedevaarten naar Lourdes en toiletten
buiten het huis. Vroeger was alles anders. Of toch zeer veel. Verrassend voor jongere
generaties, en heel herkenbaar voor wie een dagje ouder is.
Breng gerust het jongere volkje mee. Ook zij zullen genieten van de vele ‘rare’ dingen die
hun ouders en grootouders beleefden…. We genieten van vele beelden en filmpjes op
scherm

Hoe ist in godsnaam mogelijk!



Bestuurslid Bertrand Nolf overleden

Wilfried Devoldere

Jaarlijks houdt onze afdeling een nieuwjaarsreceptie voor het bestuur en de vrijwilligers. De
nieuwjaarsreceptie van (januari) 2018 was er een om niet vlug te vergeten: Bertrand en zijn
echtgenote Martine tekenden present maar bij hun aankomst vernamen we het
verschrikkelijke nieuws dat ook Bertrand getroffen werd door die verschrikkelijke ziekte. Op
de editie 2019 was hij gelukkig opnieuw aanwezig met zijn dame maar toen hadden we reeds
het gevoel en de vrees dat Bertrand er in januari 2020 misschien niet meer zou mogen bij zijn.

Bertrand was in Izegem gekend als redder van het Izegemse stadsarchief, hij was er ook lid
van de heemkundige kring Ten Mandere. Van hem verschenen bijdragen in hun tijdschrift.
Ook zijn opmaak van talrijke kwartierstaten van Izegemse persoonlijkheden zijn zeer
waardevol.
Begin maart bezorgde hij mij een bijdrage “Een hemelse en andere ontdekkingen in de
parochieregisters van Izegem”, bestemd voor dit digitale tijdschrift ’t Stamboompje. Ik vond
dat dit artikel beter thuis hoorde waar meer dan 3300 abonnees het konden lezen: Vlaamse
Stam. Ook de hoofdredacteur was het met mij eens. Je kon nog de drukproef verbeteren maar
je kon de publicatie zelf niet meer in handen nemen. Het nummer viel in onze bus, net na je
overlijden.

Het ging verder bergaf met zijn gezondheid. Bertrand die geboren was in Izegem op 21 mei
1951 overleed er op 28 oktober 2019.

De waardige afscheidsplechtigheid had plaats in de Sint-Tillokerk te Izegem op 2 november.

Familiekunde Vlaanderen, regio Mandel-Leie biedt haar oprechte deelneming aan de familie
aan, met name aan zijn echtgenote Martine Delaere, dochters Geraldine en Michelle en hun
partner en tevens aan de kleinkinderen. Een zeer verdienstelijk bestuurslid is ons ontvallen !



Transcriptie doopregister Oostnieuwkerke 1624-1646 is klaar.

Wilfried Devoldere

In 1990 publiceerde onze afdeling de klappers op de dopen (1729-1759), huwelijken en
overlijdens (1752-1759) van Oostnieuwkerke. Deze uitgave was het werk van wijlen Albert
Denturck. Nog hetzelde jaar was wijlen bestuurslid André Cobbe klaar met de huwelijken en
overlijdens van 1760 tot 1793. Het jaar nadien mocht wijlen bestuurslid Jaklien Watteeuw
haar werk voorstellen waarin ze de doopakten van 1760 tot 1793 had verwerkt.

Daarmee waren alle bewaard gebleven parochieregisters van Oostnieuwkerke verwerkt. Tot
een doopregister van Oostnieuwkerke uit de periode 1624-1646 begin maart 2019 op het
gemeentehuis van Moorslede aankwam.

Moorslede is aangesloten bij het IGA of Intergemeentelijke archiefdienst Midwest. Leen
Breyne van het IGA contacteerde ons bestuurslid Bertrand Nolf. Zijn bijdrage hierover
konden jullie lezen in ’t Stamboompje nummer 3 van 2019.

Het rijksarchief digitaliseerde het document en FV Mandel-Leie vond in de persoon van
bestuurslid-webmaster Geert Decoene een bereidwillige vrijwilliger om de transcriptie op
zich te nemen. Ondervoorzitter Johan Roelstraete deed de ultieme controle van het werk van
Geert. Op de nieuwjaarsreceptie 2020 zal een exemplaar overhandigd worden aan het
rijksarchief en aan het archief van de gemeente Staden.

De transcriptie is vanaf halfweg januari ook raadpleegbaar op ons lokaal netwerk in ons
documentatiecentrum in Oekene.

Oproep. Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een
landelijk tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve
van de (plaatselijke) vorsers. Mail dit naar: wilfried.devoldere@skynet.be.

Inhoud van dit nummer:

Activiteitenkalender Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie.

Lessenreeks Oud Schrift, jaarlijkse aperitiefbabbel, lezingencircuit Kortrijk.

Bestuurslid Bertrand Nolf overleden. (Wilfried Devoldere)

Transcriptie parochieregister Oostnieuwkerke 1624-1646 is klaar. (Wilfried Devoldere)

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?
Je stort gewoon het lidgeld (37 euro als gewoon lid, 54 euro als steunend lid, 84 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van FV Antwerpen-Merksem.
(IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB) - Ieder lid ontvangt driemaandelijks het
tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan
goedkopere tarieven verkrijgen. Laat ook liefst je e-mailadres weten aan onze secretaris
Brigitte Willaert (mbrigitte.willaert@telenet.be)


